
* -a-

COMMISSION EUROPEENNE
Office Infrastructures et Logistique - Brunei lea

Logisltqueet services

Accuse de reception
Acknowledgement of reception

2040 *11 11:26
Appel d'offre \io
Call for tender '^

Date ;

1

Heure - Hour :

Direction generate destinataire
, A „

Directorate general • fy ****> *- ^

Depose par la Societe

Deposited by the Company '

Receptionne par (signature et cachet) .

Signed for by (signature and stamp) '

UCCI

.ifO-Jl

19S41

Commission europeenne, B-1049 Bruxelles - Belgque. Telephone: (32-21 299 1111

Bureau: G-1 0V141. Telephone; ligne dlrecte (3?-?) 299S659. Telecopieur: (32-2) 299263-t

e-meil: iean-louig_cordier@c9c.eu.inl



ECQLQGISCH
KLNbUS CENTRUM BV.

EK$
tltitswn op bet gvbieit wn

Afgegeven met ontvanp,stbavastiqinfl

Commissie van de Europese Unie

T.a.v. Vbomtter Jos6 Manual Barroso

'f Achterom 9a

5491 XD Sltn-Oedenrode

Tel: 0413 - 49 03 87

Fax: 0413 - 49 03 86

VAN:

BE1KHF1:

B-1049. Brussel (Selgiej

Datum: 20 oktober 201

1

No Cancer Foundation. Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (Belgifi)

Verbeek. Erik, Seovacki Pul 43, KR-34550. PaKrac (Kroatle)

A.M.L. van Rooij, 'I Achterom 9, 5-491 XD. Sint-Oedenrode (Nederland);

A.M.L van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus OHand (Sinl-Oedenrode);

J.EM. van Roolj van Nunen. 1 Achterom 9a. 5491 XD. Sint-Oedenrode;

Camping en Pensionstal 'Dommeldal' {VOF). gevestigd op 'I Achterom 9-9a, 5491 XD, Smt-

Oedenrode,

Van Rooij Holding B.V . gevegligd op 't Acrtterorn 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

Ecologiseh Kennis Centrum B.V.. gevestlgd op t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

Philips Medical Systems Nederland B.V,, namens deze safety manager A.M.L van Rooij,

Veenpluis 4-6. 5684 PC te Best.

Palitieke party De Groenen, namens deze A.M.L van Rooij als lijstlrekker van De Groerven

in Sint-Oedenrode. 't AchterarnS, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

Stichting Sodale Databank Nederland, Gasthuislaan 22. 6883 JD te Arnhem

SHchtlng tot bshoud leefmilieu Buggenum, Haelen. Horn, Nunhem en naaste omgeving.

Holsiraat 17. 6082 BA Buggenum.

J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6QS2 AA Buggenum,

J. Rulkens, Dorpsstraat94, 6062 AR Buggenum.

P. Topeeteis. Neel Ooffslraat 18, 6082 AE Buggenum.

H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.

LG.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.

H.P.J. Vissers, Holstraat 6. 6082 BC Buggenum.

A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond

J. Schuerrnans, Roermcndseweg 92. 6081 NW Haelen.

CJ Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haeten.

CJ.M. Wljers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Aanvullende klacht op onze bij bnef d.d. 29mei 2006 (kenmerk: SBN/SBU290506/KL)

ingediende klacht met de sommatie om uiterlijk vdor 1 5 november 201 1 een inhoudelijk

gemoliveerde beslfssing (beslult) te hebben genomen op die klacht met deze aanvuilrng als

extra onderbouw;

Schade aansprakel'jkheidsstelling vooralle bij bovengenoemde personen, bedrljvren en

rnstellingen aangerichte schade (materieel en immaterieel) die hel gevolg zijn van het feit

dat onder voorzitferschap van Jose Manuel Barroso de Secreiaris-Generaal van de

Europese Unle onder dictatoriale druk van Jidstaat Nederland fNeelia Kroes?) onze bij brief

d,d. 29 mel 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506VKL) ingediende klacht om "Corporate Crime

redenen al maar liefst ruim 5 jaar lang in de doofpot heudl;

Schade aansprakslijkheidsstelling vooralleaan hel leefmilieu (water, boriem, lucht,

dfinkwater, voeding. gezondheid van mens en dier) aangerichte schade in de gehele

wereld als gevolg van het onder diclaloriale druk van lidstaat Nederland ( Nee-Ma Kroes?) a I

maar liefst ruim 5 jaar lang in de doofpot houden van onze bi| brief d.d. 29 mei 2006

(kenmerk: SBNfSBL/290506/KL) ingediende klacht;

Sommatie tot het indienen van een strafklacht door de Commissie van de Europese Unie

tegen lidstaat Nederland waartoe uw commissie wettelijk verplicht is en om niet nog meer

medeplichtig te worden aan deze door (idstaai Nederland gepleegde sluipmoordende

genocide op 6,5 miljard werekibewoners,
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Geachte voorzitter Jos$ Manuel Barioso

Hieronder vindt u mgelast onze bij uw Secretary- Generaal irtgediende klaeht d.d. 29 me* 2006

(kenmerk: SBN/SBL/290506 /KL) tegen lidstaat Nederland.

BtmmntntmsansmimmmtmimmmmmimssmimuiBsmniHiaittmiiMimmtMmnimimmmi

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Aan; Commissie van de Europese
Gemeenschappen
T.a.v. de Secretaris-Generaal

B-1049, Brussel, Belgie

Open Klaeht

Ons kenmerk: SBN/SBL/290506/KL

Sint Qedenrode, 29 mei 2006

Betreft;

- Stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22,

6883 JD te Arnhem
- SLichting toC behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhera en

naaste omgeving, Holstiaat 17, 6082 BA Buggenum.
- J. Koebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
- J. Rulkens, Dorpsstraar 94, 6082 AR Buggenum,
- P. Topeeters, Neel DofTstraat 18, 6082 AE Buggenum.
- H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
- L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
- H.P.J, Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
- A.M. Schteuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
- J\ Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.

- C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 608 1 EA Haelen.

- C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Klaeht bij de commissie van de Europese Gemeenschappen wegens het

nlet nakomen van het gemeenschapsrecht door Lidstaat Nederland met
het verzoek deze klaeht (gezien de ernst van de overtredingen) xo

spoedig mogelijk ter beoordeling voor te leggen aan het Europese Hof

van Justitie in Luxemburg. Tevens een verzoek tot het nemen van een

beschikking waarbij Nuon, Essent en andere betrokken ondernemingen

de door lidstaat Nederland verstrekte geldelijke steunmaatregelen

moeten terugbetalen omdat die onveienigbaar zijn met het EG-Verdrag

Geachte leden van de Europese Commissie

Naniens opgetnelde stichtingen en personen, hierna te noemen: appellanten,

laten wij u hierbij onze klaeht toekomen tcgen Lidstaat Nederland wegens

het niet nakomen van het gemeenschapsrecht met het verzoek deze klaeht

(gezien de ernst van de overtredingen) zo spoedig mogelijk ter beoordeling

voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.



Beschrijving van de klacht, tevens verzoek tot het nemen van

een beschikking vanwege door Nuon. Essent e.a. verkregen

steunmaatregelen die onverenigbaar zijn met het EG-Verdag

Op 1 1 januari 2002 heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruuntelijke

Ordering en Milieubeheer (VR0M| het ontwerp Landeiijk afvalbeheerplan

(LAP) vastgesteld.

Bij brief d.d. 26 februari 2002, kenmerk: SDN/ 26022/LAP/is, hebben wij

namens de Stichting Soeiale Databank Nederland, daarop tijdig onze
irspr.i;ikrr;K.!u: uygcvcn

!
zie productte l i;'46 pagina's;.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als

herhaald en ingelast te beschouwen.

In die inspraakreaetie hebben wij de minister van VROM kenbaar gemaakt

dat op biz. 265 (Deel 2 Sectorplannen) hoofdstuk 13 (bouw- en sloopafval en

daarmee vergelijkbare afvalstoffen) onder punt 4.5.2 (be- en verwerken) de

volgende voorgeschreven mirimumstandaard (lees hieronder} geen

minimumstandaard is.

MINIMUMSTANDAARD
De minimumstandaard voor anbehandeld (A-houtjt geverfd, getakt en verlijmd

Hout (B-houtj is nuttige toepassing. Voor CC-hout en gewolmaniseerd hout CCA-

hout is de minimumstandaard nuttige toepassing met hoofdgebruik als

brandstof. Verwerking in de norm van materiaab ofpraducthergebruik is voor

dczc afvalstof niet toegestaan.
Overwegingen hi] het vaststellen van de minimumstandaard.

de aangegeven minimumstandaard slult aan op de bestaande praktijk en

is daarmee uititaerbaar, bedrtjfszeker en kosteneffeetief.

een laagu/aardiger wlfze van verwerken is uit milieuoogpunt ongeatenst,

Vanwege de aanwezigheid van aware metalen in CC-eii CCA-Hout is een

hoogwaardiger wljze van verwerken eueneens angewenst.

het niveau van vertiterktng dat in de minimumstandaard is vastgelegd

komt overeen met de gangbare wijze van verwerking in het buitenland.

In die inspraakreaetie d.d, 26 februari 2002 hebben wij de minister van

VROM nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat het op deze wijze be- en verwerken

van bouw- en sloophout, waaronder CC- en CCA-gewolmaniseerd hout, hij

juist bezig is met het ongecontroleerd in het water, bodem en lucht brengen

van miljoenen kilogrammen zwarte lijststoHen, waaronder arseenzuur,

chroomtrioxide, PAK*s, pentachloorfenol, dioxines etc.etc.

In die inspraakreaetie d.d. 26 februari 2002 hebben wij de minister van

VROM tevens nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat voor de be- en verwerking

van dit bouw- en sloophout wel degelijk een minimumstandaard bestaat,

te weten: de nuloptie-technologie van Edelchemie te Panheel en dat deze

minimumstandaard door het ministerie van VROM is erkend (staat op video]

en dat dit bij hem zeer goed bekend is.



Wij hebben dc minister van VROM dan ook nadrukkelijk verzocht om deze

nuloptie-technologic als minimurnstandaard voor te schrijven en daarop het

ontwerp-LAP aan te passe n. Op dit verzoek heeft dc minister van VROM
nooit inhoudelijk gereageerd en heeft hij het ontwerp-LAP daarop ook niet

aangepast.

In die inspraakreactie hebben wij de minister van VROM kenbaar gemaakt
dat op biz 260 en 261 (Deel 2 Sectorplannen) hoofdstuk 13 (Bouw- en

sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen) van de ontwerp-LAP de

daarin aangegeven klasse indeling van:

- A-hout (is onbehandeld hout)

- B-hout (is geverfd, gelakt of veriijmd hout)

- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout)

niet in stand kail blijven en wel op grond van het volgcnde 4-tal feiten:

1] CCA-hout bevat tussen de 2000 en 2600 mg/kg arseen, tussen de

1300 en 4800 mg/kg chroom VF en tussen de 800 en 2600 mg/kg
koper en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als

gevaarlijk afVal worden verwijderd en verwerkt.

2] In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA-hout overgeverfd of gelakt,

waarmee door een verf- of iaklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot

B-hout.

3) In de afvalfase heeft het overige CCA-hout dat niet is overgeverfd of

gelakt, als gevolg van verwering, een gelijke grijze kleur als

onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is omgetoverd

tot A-hout.

4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval

wordt het onzichtbare gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-bout)

verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk afvalgedeelte

[onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote

hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar) tot onder de

grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.

Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten heeft de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover bij uitspraak no's

P03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182,

F03,98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende

beslist;

"Uit het door dc Stichtlng Advtaerlng Bestuursrechtspraak uitgcbrachte

deskundlgenbericht is gcbleken dat verduurzaamd hout niet visneel valt jc

onderaeheiden van onbehandeld hout".

Lidstaat Nederland weigert al vanaf 19 augustus 1998 (8 jaar lang| haar

regelgeving aan te passen aan deze conclusie en uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State dat wetenschappelijk is



onderbouwd met een, in een deskundigenrapport vastgelegd, ondcrzoek van

de Stichling Advisering Bestmirsrechtspraak.

Onze namensde Sociale Databank Nederland (SDH] gedane inspraakreactic

d-d. 26 februari 2002, zoala hierboven beschreven, op het ontwerp-LAP is

door onze verantwoordelijk minister van VROM niet meegenomen in het

definitief Landelijk Afvalbeheersplan 2002-2012 (LAP).

Als feitelijke onderbouwing voor dc hiema komcnde reactie vindt u

bygevoegd:
als productie II f!13 pagina's) een afschi ift van onze namens
appellanten ingediend beroepschrift. d.d, 5 maart 2006 (kenmerk:

SBL/050306/B), nader gemotiveerd bij brief d.d. 6 april 2006, aan de

Afdeling bestuursrechtispraak van de Raad van State, hetgeen in

behandeling is gennrnen onder nummer: 200601763/ 1/M.l
- als productie III (5 pagina's) de pagina's 1,32,41,42 en 51 uit de

Bouwverordening Hcythuysen 2005
- als productie IV f36 paginal ) onze brief d.d. 2 1 april 2005 (kenmerk:

SBL/30123/B), met bijbehorend 9-tal bijlagen, aan de voorzitter van

de Afdeling be.stuursrechLspraak van de Raad van State, sector milieu,

t.a.v. mr. Th,G. Drupsteen.
- als productie V (3 paeina's) de pagina's 1,64 en 65 uit de door

Cefic.m-Aecrclc 8:n::-n van Liinbuig bij 'ijesLr: v:in 11 no^inber >(K)?,,

kenmerk: 2002/13207, verleende milieuvergunning aan Nuon Power
Buggenum B.V.

- als productie VI (3 pagina's) de wijzigingsaanvraag met bijlage 1 d.d.

24 maart 2005, nummer: BKM41576/Jpa/lbo i van Nuon Power

Euggemim B,V. aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
- als productie VII (4 pagina's) het artikel "Oroene Stroom" van dc

algemene rekenkamer, op 26 mei 2006 van internet gehaald.

- als productie VIII (2 pagina's) de taken en mimen van de leden van
het Besmurlijk Landelijk Overleg MUieuhandhaving (BLOMJ, op 26 mei
2006 van internet gehaald.

- als productie IX [3 pagina's) de pagina's 1.2 en 22 uit het Landelijk

Handhavingsprogramma. 2005 "Intervcntiestrategie Bouw- en

sioopafval (BSA)" d.d. 4 juli 2005 van het Bestuurlijk Landelijk Overleg

Milieuhandhaving (BLOM),
• als productie X (17 pagina's ) de beschikktng van 21 juni 2000

betreffende de door Duitsland ten uitvoer gelegde staatssteun ten

gimste van CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Thuringen van de

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Publicatieblad

L3 18/62, biz. 62 t/m 78.
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Wij verKceken u kennis te nemen van de inhoud,. die inhoud hier als

herhaald en ingelast te beschouwen en volledig mee te nemen in uw
beslissing.

Dat op dc bouwplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en

sloophout onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de

Europese Eural als gevaarlijlc afval moct warden verwijderd en verwerkt heeft

het ministerie van VROM nota bene zelf berekend. Als feitelijk bcwijs

daarvoor vindL bijgevoegd een 9-tal hierop betrekking hebbende pagina's uit

dc Handreiking Eural van augustus 2001 van het ministerie van VROM (zte

productie 3 achtcr productie II ). Als conciusie staat daarin letterlijk het

volgende geschreven:

"Op basis van de ibesehikbare intbrmatie wordt gcconcludeerd dat de afvalstof

'CCA-afvalhoutm als gevaarlijk afval moet worden Ingedeeld conform de Sural

afhankelijk van dc hcrkomat van deze afvalstof kan de stroom warden
gecodeeidals 170204* of 200137*".

Deze Eural is in Nederland in werking gctreden per 1 januari 2002 waarbij

aan betrokken bedrijven een ovcrgangsperiode is vergund tot 1 januari 2003.

Als feitelijk bewijs vindt u bijgevoegd de brief van minister J.P. Prank van

VROM, inzake inwerkingtreding Eural-regelgeving, met als nummer
SAS/ 2001 144547, aan de Colleges van gedeputeerde staten van de

provincies en aan de colleges van burgemeestcr en wethouders van de

gemee riten I'zie productie 4 achtcr productie H I

.

De Nederlandsc gemeenten hebben de VNG-model bouwverordening

overgenomen, zo ook de gemeente Heythuysen in de provincie Limburg

(zie productie III ). In deze bouwverordening staat onder artikel 4.1 1 lid la

(Bouwafval) over scheiden van gevaarlijk afval uit bouw- en sloopafval

letterlijk het volgende geschreven:

Het bouwafval moet op de bouwplaatjen ten minate worden geficheiden in de

volgende fractlee:

a- dc als gcvaarHjke aangedulde nfvalstoffcn van houfdstuk 17 de afvalstoffenliJBt

behorende bij de regeling afvalstoffenlljst (EURAL; strc, 17 augustus 2001, nr.

158, biz. 9|

[n deze bouwverordening staat onder artikel 8. 1.2 lid 5 (aanvraag

sloopvergunning] over onherkenbaar gevaarlijk afval in bouw- en sloopafval

letterlijk het volgende geschreven:

"Indien op grond van het histarisen gebrulk te vcrwaehten valt dat een te

slopen bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwork is verontreinlgd

met de als gcvaarlijke afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de afvalstoflenllfst

behorende by de Regeling Europese afvalstoffenltjst (EURAL; Htcr. 17 augustus

2001, nr. 159, biz 9], dient een onderzoek te worden ingesteld naar dc

vetmoedeHJke verontrelniging en moet bet rapport met de uitalag van dit

ondetzoek bij de aanvraag van de sloopvereunnlnp worden eevoegd ."

&>/



In deze bouwverordening staatonder artikel 12,1 (strafbare feiten) tetterlijk

het volgende geschreven*

"Overtrading van de vorn-st?]uiftc;n Kenoumd in de artikelen 4,2, etc, 4-11, etc,

8,4.1, gctdt a Is stiafbaar felt en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogstc

vier maanden of geldbo&te van de derde categoric ."

AUe Nederlandse gemeenten handhaven echter niet overeenkomstig de, in de

bouw- en sloopverordening voorgesehreven, Eural doch overeenkomstig het

hiervan afwijkende LAP en overtreden derhalve zelf bovengenoemde artikelen

4.11 lid la en 8. 1,2 lid 5 uit hun eigen bouwverordening, waardoor isij alle

sJoopbedrijven en particulieren, die de sloopwerkzaamheden verriehten,

strafbare feiten la ten plegen zoals staat verwoord in artikel 12. 1 uit hun
eigen bouwverordening.

Tegen deze, binnen alle Nederlandse gemeenten, gepleegde strafbare feiten

wordt niet handhavend opgetreden omdat het plegen van deze strafbare

feiten door de minister (staatsscerctaris) van VROM vanuit het Landelijk

afvalbeheersplan (LAP}, met haar, van de EURAL afwijkende, klasaenindeling

van A-houtj B-hout en C-hout, feitelijk wordt voorgesehreven.

Ook de regionaal inspecteurs van VROM treden daartegen niet handhavend

op. Zij volgen namelijk het door hun minister (staatssecretaris) van VROM
voorgesehreven LAP. Het gevolg is dat terwijl ai meer dan 30 jaren via alle

mogclijke kanalen, maar vooral door "Doe Het Zelf*- en Boerenbondwinkels

enorme hoeveelheden CC en CCA-verduurzaamd hout is verkochl, zie

rapport Tauw/SHR d.d. 24 december 1999
(
Milage C achter productle 1

)

en dit gevaarlijke materiaai ondertussen te vinden is in bijna elk van de

miljoenen tuinen, huizen en woningen in Nederland, er bij geen enkele

inzamelaar van sloop en bouwhout een afvaistroom van enig importantie

van CC en CCA-verduurzaamd hout is terag te vinden en ook in de toekomst

zal worden gevonden.

AUe afvatverwerkers in Nederland, waaronder Van Gansewinkel Nederland

B,V. te Eindhoven, Maarheeze en Oas, hanteren het door de minister

(staatssecretaris) van VROM voorgesehreven LAP en verdunnen met

vershreddering/vermaling betreffend gevaarlijk afval (onzichtbaar CCA-hout

en CC-hout), dat voor zo'n 30-50% in betreffend sloophout aanwezig is, tot

precies onder de EURAL-grens bonder te beschikken over een daarvoor

vereiate milieuvergunning.

Ondanks de wetensehap van het feit dat met het op deze grote schaal

verdunnen van gevaarlijk afval, zonder de daartoe vereiate milieuvergunning,

door Van Gansewinkel en andere afvalverwerkende bedrijven ernstige

strafbare feiten worden gepleegd wordt daartegen door de regionale

inspecteurs van VROM niet handhavend opgetreden.



Sterkcr nog: door het op deze wijze verdunnen van gevaarlijk afval zonder

een daartoe vereiste milieuvergunning worden vraehtwagenladingen,

treinwagonladingen en scheepsladingen vol met houtspaanders verkregen

waaruit altijd wel een monster kan worden genomen die juist onder de

EURAL-grens uitkomt. Dit wordt in Nederland als "biomassa" bijgestookt in

de kolengestookte elektriciteitscentrales van Nuon, Essent, e.a. voor de

opwekking van groene stroom, zonder dat die elektriciteitscentrales

beschikken over een milieuvergunning (en de outillage) voor het bijsLoken

van gevaarlijk afval.

Hoe betrokken overheden in Nederland te werk gaan om het bijstoken van

betreffend gevaarlijk afval in kolcngestookte elektriciteitscentrales

vergunningstechmsch (op papier) gerealiseerd te krijgen, laat het volgende

praktijkvoorbeeld van Nuon Power Buggenum B.V. te Haelen zien,

Bij besluit van 1 1 november 2003, kenmerk: 2002/ 13207, verlenen

Gedeputeerde Staten van Limburg aan Nuon Power Buggenum B.V. te

Haelen milieuvergunning met daarin opgenomen aeeeptatiecriteria voor het

bij stoker* van secundaire brandstoffen waarvan de concentratie aan aware

metalen maar Jiefst 17 tot 1471 maal hoger is als in kolen. Als feitelijk bewijs

daarvoor zie onderstaande tabel fzie productie IV ):

In tabel 4.3.6 van de bij de VYm-aaiwiaag behorende MER Blaan demm m**I« eorwentratlea van de in

Nederland verstoakte stetnkool opgesomd, In label *. 1 .7 van fle bij de Wtn-aanvraag behoretide MER staan de

mawmaal tcclaatbare aware meutfen conceiiirailes van de nice tc vctgassrn secundaire briuidsioffen opgt-somd.

Ondcrstapndc tabel maakr het rarsthil sn eonecntraries heldcr.

Tabel 4. 1.6 MER
Samensiellinggegevens
KnU'r r, tt-IcLi! ::

i

T.iuei 4.L.7 hek /rab.S.l aanvraag
AceeplatiKiiteria

secundaire btHndstuffinj

GoncentnUh!
Acceplallecrileria sec br

Is f—xl kolen Rcniiddeld

MR/kRdj. Mg/Kg d.a. 1 -xl

V; 2.4 As 50 As 31 K

Ba 177 Ba 10Q0Q •!;, :,r.v

Be 1,1 lie 25 lv: 23 x

Cd i:,i: Cd 25 Cd 227 x

Co 5 Co 2500 i-i, j'Xl >;

:-i It'll 17 Cr (VI) 2500 Cr |VI] •i 47 ;,

,M 11 Cu 2500 C'.i 227 k

!'
! Ill- F 2-iCiO F

He a. i: Hfe 5 Hr - : .',

Mil 44 Mn •iu:ir:;i Mn 227 s

Mo 1.7 Mo 2S00 Mo 1471k

Ni 14 Ni J400 Ni IOC X

Ph V,- I''". 2500 Pb 321 x

Sb 0,5 51. 25 Sb 50 x

Se 1,8 -;. 25 Se 17 x

>::; 7.0 Sn 2500 Sn S'J.'iO -.

T..- *1 Te 25 T* 25 H

v ,!i V 2500 V 96 X

Ztl 26 Zji . C riC
:

i Zn :.-;> ..

^t-



Vergelijk bovengenoemde label 5.1 met tabel 4,1.6 uit de aangevraagde en

verleende milieuvergunning. Daaruit kan maar cen conclusie worden

getrokken en die luidt als volgt;

"Op grond van de op 1 1 november 2003 verleende milieuvergunning zal door

NUON biomassa larval) worden geaccepteerd waarvan de concent ratie aan zware

metalen,, afhankelijk van hct mutual, maar Hefst 17 tot 1471 maal hoger ligt

dan dat er gemlddeld In kolen aanwcaig is, Daarbij zllten ook de zwate metalen

Arseen |As), Beryllium (Be), Cadmium (Cd), Chroom VI [Cr), Kwlk (Hg), i.uoiV, Pb i,

Tellurium |Te) en Tln(Sn) die voorkomen op de intemationalo lijat van zwarte

lyststoffcn,"

Voor wat betreft uitstoot van "maximale vrachterr* naar de lucht hebben
Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 1 1 november 2003,

kenmerk: 2002/13207, aan Nuon Power Buggenum B/V. te Haelen

milieuvergunning verleend waarin de uitstoot van zware metalen naar de

lucht afhankelijk van het SQOft metaal maar Hefst 9 tot 1071 maal hoger mag
zijn als by het vergassen van kolen. Als feitelijk bewijs daarvoor zie

onderstaande tabel (zie product!* VI) :

In dc tabel hicronder vindt u de "itmxunoLe vracliten" swore mcutLen waarvoor dow G*dcputeerde Staien van

Limburg bij besluit. van 1 1 november 2003 milieuvergunning is verieend aan Nuon Power Buggenum B.V.

vergeleken mtl de gemiddelde uwhi<n aan zware metalen in geva] aHcen kolen worden venjnst.

Blst.41 e*i44

Wm-oanvr&ag
Aai3£evraagde vx&chten

Tabel 5.2.2

MER
R«(et«nile kolen

Tweealane ewWwle ontwerpbealuit

Ib(--x) t.a. v. kolen

KR/j«at Kgyjaar ::, ..<:

As 404,9 As .«• As 14 x

K-! 311,1 ll.l IS Ba 46 X

Be i- Be 0.1 Be 21 »

Cd :! > Cd ;;;, e<s

Co 179,2 Co 0.5 ,:,: 3v; -

Ci 1 |V1| 82,'J Ci
i

•.
i

;

0.9 Cr(Vlt
i,: .

cu 3-81,5 Cu 2.4 1 59 -:

He 35,7 Hg V HK i'-;
•<

Mn -,,,-;;. Mn 2,3 Mn 157 x

Mo 107,1 Mo 0.1 Mo IC7] ,

Ni 10943,9 Ni 77,1 -. 142 x

Pb -1 ! Pb 0,3 Pb L19x

Sb 17,1 Sb 0.5 Sb 31 x

Se 63.7 Se 7.0 se 9x
Sn 3591,1 Sn 2,5 Sli 1036 x

1* 1<J,Q Tt 0,5 Te 3a

»

V 55,5 V 1.0 V 53 s.

7- ft 56,1 Zn 2.1 Zn 312 x

Totaal 16251.7 lV.1:-i.-il 133,6 TOlSAl 12Sx

Op grond van de op 1 1 november 2003 verleende milieuvergunning mag
Nuon Power Buggenum BV met het meevergassen van secundaire brandstof

(is afval) afhankelijk van het soort metaal maar liefst 9 tot 1071 maal zoveel

zware metalen naar de lucht emitteren als gemiddeld bij het vergassen van

alleen kolen. Dit is in strijd met artikel 8.1 1 van de Wet milieubeheer.



De wet slaat niet toe dat voorschriften worden opgcnomen die beogen om de

toegeatane emissierairnte te vergroten.

Hiermee is feitelijk komen vast te ataan dat op grand van de bij besluit van

11 november 2003 verleende milieuvergunning Nuon Power Buggenum:
afhankelijk van het soort metaal maar liefat 17 tot 1471 maal znveel

zware metalen naar de tucht mag cmitteren als gemiddeld bij kolen het

geval was,
- alhankelijk van het soort nietaal raaar liefst 9 tot 1071 maal zoveel aan

" totale vracht* zware metalen over de omgeving mag uitstoten.

Het is hier bij goed te weten dat o.a. de zware metalen arseen, kwik, chroom
VI, cadmium, beryllium, tin, lood kankerverwekkende stoffen zijn en deze

zware metalen zich veelal binden aan fijn stof.

Met de hierboven beschreven wijze van oprekken van de milieuvergunning

kon nog steeds niet de accepts ticvoorwaarden worden bereikt voor het

bijstoken van verdund vcrshredderd en vermalen gevaarlijk afval (verdund

CCA-hovtt en verdund CC-hout) uit sloophout Om dat bewerkstelligt te

krijgen hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de speciale true toegepast

om de acceptatievoorwaarden voor in te neraen brandstofFen niet in de

procedure van de milieuvergunning en het daaraan gekoppelde MER (Milieu

Effect Rapport) op te nemen, wetende dat de milieuvergunning anders nooit

de procedurele eindstrcep zou halen:

in de bij besluit van 1 1 november 2003 aan Nuon Power Buggenum B.V.

verleende milieuvergunning, die op 29 juni 2005 bij uitspraak nummer:
200308312/ 1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

onherroepelijk is geworden, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg

hierover onder C.9 en C.7 de volgende voorschriften opgenomen

(zie productle VL'

C.9, Wijalgingen van dc door Gedeputeerde Staten goedgekeurde procedures als

bedoeld In voorschrift C.7 diencn tcr gocdkcurlng aan Gedeputeerde Staten

worden voorgelegd.

C.7. Uiterlijk drie maanden na het van kraeht worden van deze vergunning

dtant vergunnlnghoudster de procedures met foetiekking tot acceptatle en

vcrwerking van sccundaire brandstoffen, de adminlstraticvc organisatie en
Interne controle ter goedkcuriitg voor te leggen aan Gedeputeerde Staten

Op 24 raaar t 2005 [bij de provineie Limburg binnengekomen op 29 maart

2005 en ingeboekt onder nummer: OS/ 15172) vraagt ir. C.F.C.M.M. Woltera

namens Nuon Power Buggenum B.V. (met als contactpcrsoon Ir. J.T.W.

Pastoors] een wijziging van de acceptatieprocedure sccundaire brandstoffen

aan bij Gedeputeerde Staten van Limburg met daarin de volgende inleidende

tekat Izie productie VI ):

10



"In het hadcr van hct HandhauingsuUvocringspfogiamina 2004 is op 3
december 2004 aen planmattgc controlc bij de Willem Alexander Centrale

uttgevoerd. In het controlerapport (HMT-04-P-190-P/2| wordt een tweetal

overtredingen geconstateerd en wordt beeindiging daarvait geiiiat voor 1 aprJl

2005. Naar aanleiding daarvan hebben wij de Bcceptaticproccdure on -

mstructi.es voor secundaire brandstoffen aangepast. Hierbjj verzoehen wij,

i oigens voorschrift C.9 van de WM-vergunning van 1 1 november 2003, om
gocdkcurlng van de bijgevoegde acceptatieprocedure en -instruct ie."

By deze op 29 maart 2005 ingekomen aanwaag is als "bijlage I" een

formuUer bijgevoegd waarin de grens van acceptatie van zware metalen in

secundaire brandstoffen (biomassa) bij wijzigingsbeshjit van 17 januari 2006
voor de zware metalen arseen, beryllium, cadmium, koper, kwik, mangaan,
molybdeen, seleen, tin, vanadium en zink maar liefst 200 tot 1000 maal

hoger 15 geworden dan in de bij besluit van 11 november 2003 verleende

milieuvcrgunning die op zich al 14 tot 1471 maal hoger was dan in kolen

gemiddeld. Voor Barium, Fluor en Telluur zijn er geen grenzen meer
opgenomen in het wijzigingsbesluit van 17 januari 2006. Die stoffcn mogen
onbeperkt worden bijgestookt. Als feitelijk bewijs daarvoor zie onderstaande

tabel:

in label 1.1.(3 wan de bij de Wm-aanvraag beharendc- MER siaan de zware metnlen concermaUes von de in

Xcderland vrrstookte stecnkoal opgesamd. In label 4. 1.7 van cte bij de Wnvaiumaag behoiende MER. waaiTOOT bij

bealult van 11 november 2003 milieuvcrgunning i» verlccnd, stunn dc mwcitnaal t«5lmMl)ft.re wws meiakit

ooncentratje* «an de mee te vwgnssen se«jn<l«tT« bnmclMoMen opgesamd. bi bijlage 1 behwende bij dc
wljiigbigsaanvraag van 24 niaan 2C0S, waarvoor op 17 januari 2005 milieu»crgunning is verfcrnd, staan de

huiciigc maximaal toelantbarc. zware metalen amcefllfntiea van de met te vergassan secundaire brand&lolYcn

apgeuand

.

Tabel -1.1.6 MER
5*mCTi3W]Hnggeiieven8

KoLcn gcraidckld

Tahel 4.1,7 MER ^Tsb.5 1 aanvraag

Aeeeptauecritcria in Wm-vcrgunning
van 1 1 november 3CQ3

Bijlagc I achtcr wij

Accepbaliecriterin

vei'jranfimg van 17

zigmgsaanvrsag

n Wjjzigliup'

januari 2QCI6

Mg/kg d.B,

::-. iy:- :: i:: koleil

Mg/kg d.s.

Is |x|i koltn gem.

Mg/kg d.s

ls(s| koleti gem.

As fArseen) 2,4 ..: ;z-k As 1O00 (417x|

Ba [Barium)

Be [Beryllium}

Ccl (Cadmiunil

Ba

1,1 Be

lOCOO (56 x) ',:,

25
0,11 Cd 25

J33* l

.ic

- 1
1

1
1
r ;;i rk

1030 ['9I19MI

'227 -._ Cd 1000 [9090s)

Co ICobalt) Co 2500 f500 Ml CD LOOP |2CI0h|

1 III :.': V CrM. 2500 [117 SI v.i y: LOOP |59x|

Cu |Kopcr| 11 Cu 2500 [227 x\ Co ,ji:-.:h.:ji: ii.-..-j.;|

I' !|--|.J«,J 250Q faaad IcmbeperkLl

i-
t;

;.sv;iiy_ 0,11 He »5x] us I Don ;tn)<K)x|

Mn |Mangaan| 44 Mn : :n;;i •;j>l Ma 250000 f56S2x)

Mo (Molybdeenl 1,7 ii'jlj 1471J.) Mo non 17 --•:

Ni [Nikleell M :-,'. :-sou luovi N, 10QQ (71s]

__'::• r ,-: -<;| ?.» Pb :-ou jj.^i l>b looo i.yv

Sb |AnUniDCiii| 0.5 Kb 25 i50*]_ Sb 10O0O (2000Dx|

Be |Sekriii|

Bn |Tirl)

LL :,,-•
.: :;, I ?yj S« iiU/UQ iJJOUU.m

2,0 Sn 250Q |1350>H Sn lOQO (SOOxj

Te (TelUur| *L '..•• 25 I2f*. T« /nnheperitll

V !V,iTi;i:-.:i:in; J ...' J 'i!>l ) 00OO (38-54

Zn [Zink) .•-, 2n IjViij :)*:i,. Zn sanoo fiq-23x)

Met bovengenoemd feitelijk bewijsmateriaal is onomstotelijk komen vast te

staan dat de huldige acceptatievooi'waarden voor hct mcevcrgassen van
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biomassa in de Willem Alexander Centrale van Nuon Power Buggenum B.V.

te Haelen de concentratie aan zware metalen in die biomassa ten opzichte

van kolen, afhankelijk van het soort metaal, stapsgewijs is verhoogd van 59

maal tot 1 17647 maal en voor een 3-tal zware metalen tot onbeperkt.

Ondanks deze wetenschap blijven betrokken Nederlandse overheden het

meevergassen van degclijk uiterst giftige en kankerverwekkende biomassa

in de kolengestookte elektriciteitscentrales of biomassaoentrales het beste

vinden voor het behoud van het milieu, de toekomstige gezondheid van

mensen en de toekomstige economic.

Gedeputeerde Staten van Limburg en de minister (staatssecretarial van

VROM brengen dit naar buiten ondanks him wetenschap dat zware metalen

niet kunnen worden verbrand maar enkel en alleen kunnen worden
verspreid en ondanks hun wetenschap dat in het Indicatief

Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Karner der

Stamen -Generaal de Nederlandse regeringal vanaf 1986 de inLernationale lijst

van zwarte stoffen heeft overgenomen en heeft besloten dat in het milieu

brengen van de zware metalen arseen, cadmium,, beryllium, kwik, ehroom
VI, Lood, tellurium en tin, vanwege hun milieuschadelijke eigenschappen

beschikken, via een maximale brongerichte aanpak uit de compartimenten

water, bodem en lucht moeten worden geweerd,

Onder milieu achadelijkheid wordt verstaan: stofeigenschappen, zoals

giftigheid, waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit-,

afbrcckbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden

(
zle bijlage I achter productie I) .

Door intercompartimentaal transport (het met regenwater mee naar beneden

vallen van de stoffen die naar de lucht worden uitgestotcn) kunnen deze

stoffen ook een schadelijke werking uitocfenen in een ander compartiment

dan waarin de emissie plaatsvindt en worden daardoor de voeding voor

menselijke en dierlijke consumptie cumulatief vergiftigd met deze zware

metalen evenats de bodem, oppervlaktewoter en (toekornstig) drinkwater,

Een vaststaand feit is ook dat zware metalen niet kunnen worden vergast of

verbrand. Dit betekent dat alle met de biomassa mee ingebrachte zware

metalen voor de voile 100% worden verspreidt, ofwet via de uitstoot naar de

lucht ofwel via het vliegas en slakken dat ah secundaire grondstof wordt

toegevoegd aan cement, asfalt, beton, stenen (green bricks), e.d.

Met het op deze wijze verspreiden van zwarte lijststoffen (kankerverwekkende

stoffen) overtreedt Nederland zeer nadrukkelijk de Europese IPPC-richtlijn

96/61 /EG van de Raad van 24 September 1996 inzake geihtegreerde

preventic en bestrijding van verontreiniging, die ook op de energiesector van

toepassing is.

12



Als gevolg van het toevoegen van o,a. deze vliegas aan cement is het in

Nederland onmogelijk geworden om cement te kopen waarin minder dan

10 ppm oplosbare chroom VI verbindingen zitten. Dit ondanks het feit dat

lidstaat Nederland op grond van de directive 2003/53/ EC van 18 juni 2003

van het Europecs Pariement al vanaf 17 januari 2005 wettelijk verplicht is

die maatregelen te hebben getroffen in haar Nationale wetgeving, waarmee is

zeker gesteJd dat cement niet meer dan 2 ppm aan oplosbare chroom VI

ve rbindingen bevat

.

Oplosbare chroom VI verbindingen die in hoge concentraties in biomassa

aanwczig zijn, zijn genotoxisch carcinogeen; hetgeen wil zeggen dat de

Arbeidsomstandighedenwet daarover voorschrijft dat elke blootstelling

daaraan hoe gering ook aan de bron moet worden voorkomen.

Het toevoegen van vlicgas J waarin deze oplosbare chroom VI verbindingen in

hoge mate aanvvezig zijn, aan cement, asfalt, bcton e.d. heeft dan ook tot

gevolg dat de werknemers bij (wegenjbouwbcdrijven die met dergelijke

cement, asfalt en beton moeten werken daarmee in ernstige mate de

Arbeidsomstandighedenwet oveitreden.

Oplosbare chroom VI -verbindingen staan op de lijst van beroepsziekten bij

het ministerie van SZW boven op de lijst van stoffen die bij werknemers
beroepskankers kunnen veroorzaken. Oplosbare chroom VI verbindingen

kunnen het lichaam via een 3-tal routes binnendringen, te weten: de

ademhalingj de maag en via de huid. Bouwvakkers krijgen deze stof via al

deze drie routes binnen en hebben een zeer grote kans op het krijgen van

sen beroepaziekte (beroepskanker) waarbij de werkgever later voor de hoge

kosten zal moeten opdraaien. Voor arseen, cadmium, kwik, beryllium, lood,

tin en tellurium in cement, beton, asfalt kan een soortgelijk verhaal worden

verteld.

Hiermee hebben wij overduidelijk aangetoond dat deze stoffen nooit en te

nirnmer via tijdelijke nieuwe bouwmaterialen en toepassingen op een

ongecontroleerde wijze (als gevolg van uidoging en na sloop) mogen worden

verspreidt in ons milieu. Dit des te meer bij verbouwingen, renovatie en

slopen van die gebouwen de werknemers van betreffende bouw- en
sloopbedrijven aullen worden blootgesteid aan grote hoeveelheden

kankerverwekkende stoffen die vrijkomen uit betreffende bouwmaterialcn en

als zodanig moeten werken in strijd met de ArbeidsomstandighedenweL

Het vrijkomende puin, asfalt en stenen zal door de eigenaar tegen hoge

kosten moeten worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afvaL

Vanuit Nederland gaan ook grote hoeveelheden vrachtwagenladingen,

treinwagonladingen en scheepsladingen naar Duitsland, Zwcden, Italic,

Belgie en andere Europese landen, om daar betreffend verdund gevaailijk

afval als biomassa te laten bijstoken in hun kolengestookte
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elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom waarvoor vanaf

1 juli 2003 veelal in Europees verband miljarden Euro's - deels aan subsidie

en deels aan fiscale maatregelen-, is verstrekt (zie productie VII).

Met bovengenoemd feitenmateriaal staat vast dat de Europese Commissie

direct of indirect, vanwege haar open grenzen, al dan niet via andere EU-
landen aan lidstaat Nederland miljarden euro's subsidie verstrekt om
daarmee nagenoeg alle Europese richtlijnen en verordeningen over geheel

Europa te ovcrtreden, omwille van miljardenwinsten voor enkele

multinationale bedrijven en haar aandeelhouders, die daarmee (op termijn}

miljoenen Europeanen ernstig ziek zullen maken totdat de kankerdood erop

volgt (
zie producties 8 en 9 achter productie 1H.

De personen in Nederland die detgelijk, met gemeenschapsrecht strijdig

handelen voorschrijven zijn de leden uit het Bestuurlijk Landelijk Overleg

Milieuhandhaving (BLOM) (zie productie VHS\

Het BLOM heeft tot taak:

- voorsteilen te ontwikkelen voor doelmatige handhaving van boven

provinciaal belang in Nederland
- de samenhang te bcvorderen in de ontwikkeling, uitvoering en

evaluatie van onderdelen van het handhavingsbeleid, zoals

Ice tenhandhaving
- voorsteilen te doen voor verbetering van handhaafbaarheid en

uitvoerbaarheid van regelgeving

- afspraken te maken over gcnamenlijke prioriteiten en de daarvoor

benodigde capaciteit

- cocrdineren van handhavingsinspanningen van de handhavende

instanties
- het eoordineren van rapportages met betrekking tot de handhaving

van milieuregelgeving aan de Europese Unie

Het BLOM kan daartoe de met de handhaving van milieuregelgeving

belaste overheidsorganen gevraagd of ongevraagd adviseren over:

- de afstemming van hun handhavingsbeleid, waaronder het stellen van

prioriteiten voor dc handhaving van de milieuregelgeving

- hun operationele samenwerking bij de handhaving, waaronder de tnaet

van capaciteit voor de handhaving van de milieuregelgeving

- handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van
milieuregelgeving

- andere onderwerpen met betrekking tot de handhaving van de

milieuregelgeving
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De leden van het BLOM zijn:

- Mcvr. S.M. Dekker, minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer
- Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris van Volkshuisvcstiging,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Dhr. mr. J.P.H. Dormer, minister van Justitie

- Dhr. dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en
Voedselveiligheid

- Mevr. Drs. M.H. Schullz van Haegen-Maas Geesteranus,

staatssecretaris van verkeer en waterstaat

- Dhr, mr, G.J.R. Wolters, namens de VROM-Inspcctie
- Dhr. drs, P. II. Schoute, namens de Unie van Waterschappen
- Dhr. B. Koelewijn, burgemeester Rijssen-IIoiten, namens de

Vereniging van Nederland.se Gemeenlen
- Dhr. C.H.J. Lamers, burgcmeester van Honten, namens de Vereniging

van Nederlandse Gemeenten
- Dhr. mr. H.A.E. Uniken Venema, namens het Openbaar Ministerie,

College van Procureurs-generaal
- Dhr. A. Moens, gedeputecrde provincie Noord -Holland, namens het

Interprovinciaal overleg

- Mevr. Drs. J.M.P. Moons, gedeputeerde provincie Noord Brabant,

namens het Interprovinciaal Overleg

Het zijn bovengenoemde leden van het Bestuuiiijk l.andelijk Overleg

Milieuhanrl having (BLOM) die op 4 juli 2005 de "Interventiestrategic Douw-
en sloopafval (BSA)1

' hebben vastgesteld en onder hoofdstuk 2.3.12 (AVI's:

definitievc verwijdering) voor het verwijderen van hout uit bouw- en

sloopafval letterlijk daarin de volgcndc handhavingverplichtingen hebben

opgenomen (zie productie 1X1 -

Interventtestrategie Bouw- en sloopafval IBSA1

2.3.12 AVI's: definitieve veruiil'derina

Een deel van het BSA wordt afgevoerd naar een eindverwerker in Nederland,

Hot nlet-brandbare deel wordt gestort op een atortplaata; het brandbarc deel

wordt afgovocrd nasn- de afvalverbratidingsJnstallaties (AVI's), Ongeveer 10%
nan het aangeboden BSA la brandbaar. Een groot deel van de brandbare fractie

van BSA bestaat voornamclijk uit hout. Hout bestaat ult A*hout (onbehandeld|,

B-hout Igeverfd, verlijmd hout) of cc-hout (chemlsch verduurzaamd hout of

CCA-hout (gewolmaniseerd hout). A-hout en B-hout kunnen hergebruikt

worden. Met name A-hout kan Ingezet worden bij de spaanplaatinduBtrie

waardoor goen nieuui hout Ingezet hoeft te wordcn. A- en B-hout worden ook
vaak afgevoerd ter verbrandlng. voor het tnerendeel zjjn d£t AVI's of E-een» rales

In hitmen- of buitenland, Vcrbrandine In een energiecentrale valt onder het

bcertp nuttige toepassinK, vcrbrandlng In een AVI valt liter niet onder. De
minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), eeverfd, gelakt en varlljmd hout

(B-hout) is nuttlge toepassing.
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Voor CC-hout en gewolmanisecrd CCA-hout is de ntinimumatandaard stotten ,

Verwerking in de voim van producthergebruik, matciiaalhergebruik en andexe
vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranden waaibij diffuse

vcrsprciding van de in net hout aanwezigc metalen optreedt, Is ntct tocgcataan.

Verbranding van CC- en CCA-hout in een AVI of E-centrale is ongewenst in

verband met de daardoor optredende diffuse verspreiding van metalen in de

asresten. Indircctc vcrbranding in een E-centrale in de vorm van een
voorgeseha ttelde vcrgaaacr ia wel tocgcataan , onder voorwaarde dat de daarbij

vrijkomende reststoffen warden geatort, Hct niveau van verwerking dat in dc

mlnimumsttmdaard Is vastgelegd komt overmen met do gangbarc wijze van
verwerking in hot buitenland. Ben ilsico in deze schakel is de vermenging van
CC- en CCA-hout met andere soorten te verbranden hout.

Hiermee is feitelijk komen vast te ataan dat bovengertoem.de leden van het

Bcstuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) die daarmee de

ministeries van VROM, V&W, LNV en Justice, het gehele Openbaar
Ministerie, alle Nederlandse VROM- inspecties, alle Nederlandse provinciale

overheden, alle Nederlandse gemeentelijkc overhedcn en alle Nederlandse

waterschappen vertegenwoordigen, gezamenlijk hebben beslist dat vanaf

4 juli 2005 in Nederland de alle in deze klacht genoemde Richtlijnen,

Verordeningen en Verdragen, waaronder de Eural en het EG-Verdrag
moeten worden overtreden.

Dat staatssecretaris drs. P.L.B.A. van Geel, met bovengenoemde
handhavingverplichting al ruim twee jaar lang de Europese Eural opzettelijk

overtreedt en daarmee opzettelijk handelt in strijd met de uitspraak no's

F03.98.0171, F03.98.0179. F03.98.0180. F03.9S.0181, F03.98.0182,

F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State tnaakt onze brief van 14 maart
2004 hierover aan hem krisralhelder \zle productie 5 achter productie H i

Tot op heden, ruim 2 jaar later, hebben wij van st&at&secretaris P. van Geel

van VROM op bovengenoemde brief d.d. 14 maart 2004 nog steeds geen

antwoord mogen ontvangen. Dc oorzaak daarvan moet ons inziens gezocht

worden in het feit dat onder verantwoordelijkheid van dezelfde

staatssecretaris P. van Geel het LAP is vastgesteld.

Het moge u duidelijk zijn dat Lidstaat Nederland de klassenindeling van

A-hout, B-hout en C-hout opzettelijk in strijd met de EURAL en de bindende

uitspraak F03,98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98,0181,

F03.98,0182, F03,98.0183 en FQ3.98.Q184 van 19 augustus 1998 van de

Afdeling bestuursrechtspraak van dc Raad van State tot stand heeft doen

komen en dat als gevolg daarvan jaailijks miljoenen tonnen gevaarlijk afval

als niet gevaarlijk afval wordt verwijderd, verwerkt, verdund door het te latcn

bijatoken in de Nederlandse, maar ook in de buitenlandse, kolengestookte

elektriciteitscentrales voor de opwekking van graene stroom zonder dat die

centrales beschikken over een vereistc milieuvergunning voor het bijstoken

van gevaarlijk afval. Daarvoor ontvangt lidstaat Nederland van de Europese

Commissic miljarden euro's aan owerhcidssubsidie (zie productie VII).
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Lidstaat Nederland maakt zich daarmee dan ook zeer nadrukkelijk schuldig

boh subsidiefraude van miljarden euro's, vamvege handelen in strijd met de

Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27

September 2001.

In de Richtlijn 2001/77/EG hebben het Europees Parlement en de Raad van

de Europese Unie onder |8) het volgende overwogen:

"Wannccr lidstaten afval als energiebron gebruiken, moeten zij de

cc-mmunautaire wetgeving inzake afvalbcheer In acht neraen. De tocpasslng

van deze richtlijn iaat de definitie van dc bijlagen II A en II B van de Richtlijn

75/442/EEO van do Raad van 15 juli 1975 betrefftnde afvalstoffen onvetlet.

Stcun voor hernieuwbare unergiebronnen dlent in overeenstemming tc zijn met
andere communautaire daclatell ingen, in het bijzondcr met de hierarchic van

dc afvalbehandeling. Daarom mag verbrandlng van nict-gcacheiden stedelijk

afval in toekomstige Bteunregelingen voor hernieuwbare encrgiebronnen nlet

word en bevorderd indien de hierarchic door die bevordeiing zou warden

ontredderd."

Met de hicrboven beschreven bijstook van vershredderd/vermalen

sloophout, met daarin veel gevaarlijk afval (CCA-bout en CC-hout), in

kolengestookte elektriciteitscentrales van Nuon en Essent (waarvan de

aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse provincial en lokale

overheden) heeft lidstaat Nederland zeer nadrukkeiijk gehandeld in strijd

met hetgeen hierboven is overwogen.

In de Richtlijn 2001/77/EG hebben het Europees Parlement en de Raad van

de Europese Unie onder artikel 2 lid b als definitie voor biomassa letterlijk

het volgende geschrevenr

b) "biomassa": de Mologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en

residucn van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dielljke stoffenO,

de bosbouw en aanverwante bcdiijfstakken, alsmedc Ac hiologische afbreekbare

fractie van industrieel en huishoudelijk afval,

De hierboven beschreven bijstook van vershredderd/vermalen sloophout,

met daarin veel gevaarlijk afval (CCA-hout en CC-hout), voldoet in de verste

verte niet aan deze definitie van biomassa.

In de Richtlijn 2001/77/EG hebben het Europees Parlement en de Raad van

de Europese Unie staat onder artikel 5 lid l
h 2, 3, 4,5 en 6 als garantie van

de oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen letterlijk het

volgende geschreven;

1. Uitcrlijk op 27 oktober 2003 dragen de lidstaten er zorg voor dat de oorsprong

van d«s elektriciteit uit hernieuwbare encrgiebronnen in de sin van deze

richtlijn als zodanig kan worden gegarandeerd volgens objectieve, transparante

en niet-discriminerende criteria die door iedere lidstaat worden vastgesteld. Zy

zien crop toe dat daartoc op aanvraag een garantie van oorsprong wordt

afgegeven.
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2. De lidstaten kunnen enn of mccr bcvougde ins Unties aanwljzen, die

onaihankelijk aijn van de productic- en distributiebedrljven, voor het toezicht

op de aigtfte van garanties van oorsprong,

3. De garanties van oorsprong: (-) vermelden uit welke energjebronnen de

elektriciteit is geproducecrd, met de datum en plants van productic, en geven

In het gevfll van waterkrachtccntrales het vermogen aan; (-| dienen de
producenten van elektriciteit uit hernieuwbare cnergiebronnen in staat te

stellen aan te tonen dat de elektriciteit die zij verkopen elektriciteit uit

hernieuwbare energlebronnen In de zln van deae richtlijn is.

4. De overeenstcmining lid 2 afgegeven garanties van oorsprong zouden door de

lidstaten uitsluiten alia buwijs voor de in lid 3 genoemde punten wederzijds

dienen te warden erkcnrl. Wcigcring van erkenning van garanties van
oorsprong, In het Mjzonder om redenen in verband met fraudepreventie, moet
berusten op objectieve, Transparante en nict discriminerende criteria, Wanneer
erkcnnlng van een garantie van oorsprong wordt gpweigcrd, kan de Commlssie
dc wcigcrende parti] verpllchten de garantie van oorsprong te erkennen, In het

bijzondcr in verband met objectieve, transparante en nict-discriminerende

criteria waarop de erkenning gebaseerd is.

5. De Hdstaten of bevoegde ins tan tins voeren passen.de regelingen in om te

bereihen dat de garantie van oorsprong nauwkeurlg en betrouwbaar is en geven

in het in artikei 3, lid 3, bedoelde verslag aan welke maatregelen zH hebben

getroffen om de betrouwbaarheid van het garanticstelsel te garanderen.

r>. Na raadpleging van de Hdstaten behandelt de Commissie in het in artikel 8

bedoelde verslag de vorm en methoden die de lidstaten in acht zouden kunnen
jiemen om de oorsprong van elektriciteit van hernieuwbare energiebronncn tc

garanderen. De Commlssie stelt het Europces Parlement en de Raad eo nodig

vnor daartoe gcmccnschappelljke regels vast te stellen.

Met de hierboven beschreven bijstook van vershredderd/vermalen

sloophout, meL daarin veei gevaarlijk afval (CCA-hout en CC-hout), kan
lidstaat Ncderland nooit de oorsprong garanderen.

Ook kan lidstaat Mederland met de hierboven beschreven bijstook van
vershredderd/vermalen sloophout, met daarin veel gevaarlijk afval (CCA-

hout en CC-hout), van onbekende herkomst nooit betrouwbare objeetieve

criteria hanteren.

Omdat de aandelen van Nnon voor 100% in handen zijn van de provinciate

en gemeentelijke overheden (de aandeelhouders van Nuon z\jn de provincies

Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Zij

houden gczamenlijk niim driekwart van de in totaal ruim 128 miljoen

aandelen. Het overige deel wordt gehouden door circa 65 kleinere,

gemeentelijke aandeelhouders en dc provincie Plevoland]

en omdat ook de aandelen van Essent voor 100% in handen zijn van de

provinciale en gemeentelijke overheden (de provincies zijn samen voor 74%
aandeelhouder van Essent: Groningen (6%), Drenthe (2,3%), Overijssel(18%),

Flevoland (0,02%), Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%). Bijna alle

gemeenten in de genoemde provincies en een aantal gemeenten in Friesland

zijn samen voor 26% aandeelhouder)

18

/&/



en omdat nagenoeg alle betrokken gemeentebesturen aandeelhouders zijn

en met net verlenen van sloopvergunningen hun eigen bouwverordeningen

en daarmee de EURAL ovcrtreden

en omdat betrokken provinciate besturen, groot aandeelhouders zijn en aan

henzelf daarvoor milieuvergunning moeten verlenen en door henzelf

daartegen handhavend zal moeten worden opgetreden als deze door hen
opgclcgde voorschriften worden overtreden

maakt duidelijk dat van een anafhankelijke objectieve controls daarop

absoluut geen sprake kan zijn.

In de Richllijn 2001/77/EG hebben hetEuropees Parlement en de Raad van

de Europese Unie onder artikel 6 lid 1, dcrde streepje, inzake gevoerde

administratieve procedures letterlijk het volgende geschreven:

1, De lidstaten of de door hen aangewczen bevoegde instanties taeoordclcn het

bestaande wet- en regelgevingshader voor vergunning&procedures of de

overlgo procedures van artikel 4 van RlchtUjn 96/92/EG die van toepasslng

zijn op inatallaties voor de elektrlclteitsprodnctte ult hemic uwbare
energjebronnen tencindt: (--- ) crvaar tc zorgen dat de rcgcls objectief,

transparant en niet-diserimerend iljn, en terdege rekening houden met het

eigen karakter van de vcrBchillcnde technieken voor hergebruik van
hernieuwbare bronnen.

Met de hierboven beschreven bijstook van vershredderd/vermalen

sloophout, met daarin veel gevaarlijk afval (CCA-hout en CC-hout], heeft

lidstaat Nederland zeer nadrukkelijk gehandcld in strijd met dit

artikel 6 lid 1, derde streepje, uit de Richtlijn 2001/77/EG

In de Richtlijn 2001/77/EG hebben hetEuropees Parlement en de Raad van

de Europese Unie onder (12) het volgende overwogen;

"De noodzaak van overheidssteun voor hernieuwbare energlebtonncn is erkend

in do eommunautalre kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het

milieu(l), die onder meer rekening dlent te howden met de noodaaak de externe

kosten van de elektrieitcitsproductie door te berekenen. Dc bepalingen van het

EG-Verdrag, in het oijzonder de artikelen 87 en 88, blijven echtcr op dergelijke

staatssteun van toepasslng."

Met de hierboven beschreven bijstook van vershredderd/vermalen

sloophout, met daarin veel gevaarlijk afval (CCA-hout en CC-hout), heeft

lidstaat Nederland zeer nadrukkelijk oneigenlijk gebruik en misbruik

gemaakt van steun zoals bedoeld in artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag.

Daarin staat namelijk letterlijk het volgende geschreven:

"(Art 88, Hd % EG-Verdrag): Indien de Commissic, na dc belanghebbenden te

hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, vaatstelt dat een

steunmaatregel door een staat of met staatsmiddelcn bekostigd, volgens artikel

87 nlet verenlgbaar is met de gemeenschappelijke markt of dat van dcze
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steunmaatregel mtBbruik wordt gemaakt, bcpaalt ailj dat de betrokken staat die

stevinmaatregel moet ophelfen of moot wyzigcn binnen door haar vast te

stellen termljn."

Het overtreden van allc hierboven genoemde Europese richtlijnen, waaronder

de Eural, is zeer nadrukkelijk niet verenigbaar met de gemeenschappelijke

markt, De aan lidstaat verleende steunmaatregelen zijn derhalve

onverenigbaar met het EG-Vcrdrag.

Ingevolge de beschikking van de Commissie van 21 juni 2000, betreffcnde de

door Duitsland ten uitvoer gelegde staatssteun ten gunste van CDA Compact
Disc Albrechts GmbH, Thuringen (kennisgeving geschied onder nummer
C(2000) 1728) (2000/796/EG) heefl de Europese Commissie in een minder
ernstig vergelijkbaar oneigenlijk gebruik van steunmaatregelen onder de

artikclen 1, 2 en 3 letterlijk de volgende beschikking gegeven

(zie productie XI :

Artikel 2
1. Duitsland neemt de nodigc maatrcgelen om de in artikel 1 bedoeldc en

onwettig toegekende eteun van de respectieve begunstigden terug te

vorderen.

2. De terugvorderlng geschiedt in overeenstemming mot de
natioiiaalrechtelijke procedures. De tenig te vorderen bedragon omvatten
rente vanuf de datum waarop de steun de begunstlgde(n) ter beschikking is

gesteld tot dc datum van de duadwerkelljke terugbetaling ervan. De rente

wordt berekend op grond van dc refetentierentevoet welke wordt

gehanteerd voor de barekening van het nettosubsidie-equivalent in het

kadervan regionale steunregelingen.

3. In dlt artikel wordt met "begunstigden** bedoeld CDA DatcntiUgcr Albrechts

QmbH en LCA Logistik Center Albrechts GmbH, evennls alle andere
ondernemtngen, waarvan activa en/of infrastructuui' van R.E, Pilz QmbH &
Co. Beteiiigungs KG, Pilz 6t Robotron GrobH&Co. Beteiiigungs KG of Pilz

Albrechts GmbH zljn of worden overgedragen om dc gevolgen van deze
beschikking te omzellen

Artikel 3
Duitsland deelt de Commissie binnen een maancl van vanaf de kennisgeving van
de beschikking mee welke maatregelen het heeit genomen om aan de

beschikking uitvoering te geven,

Artikel 4
Deze beschikking Is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan tc Brussel, 21 juni 2000.

Namens appellantcn vcrzocken wij u tot het nemen van een beschikking

overeenkomslig bovengenoemde beschikking van «w Commissie,

waarbij Nuon, Essent en andere betrokken ondernemingen de door lidstaat

Nederland verstrekte geldelijke steunmaatregelen moeten terugbetalen aan

de Nederlandse Staat e.q. Europese Gemeenschap omdat die onverenigbaar

zijn met het EG-Verdrag,
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Conclusie

Uit de hierboven aangeleverde en ondcrbouwde informatie kan worden
opgemaakt dat, vanwege de massaalheid en grensovcrschrijdend karakter,

het voor atle Europese lidstaten van groot belang is dat door de Commissie

van de Europese Gemeenschappen de hierboven beschreven klacht zo

apoedig mogelijk ter afhandeling wordt neergeJegd bij het Europese Hof van

Justitie in Luxemburg en er door uw Commissie zo spoedig mogelijk een

beschikking wordt genomen op oils verzoekschrift waarbij Nuon, Essen t en

andcrc betrokken ondernemingen de door lidstaat Nederland verstrekte

geldelijke steunmaatregelen moetcn terugbetalen aan de Nederlandse Staat

c.q. Europese Gemeensehap omdat die onvercnigbaar zijn met het

EG-Verdrag.

De maehtiging van de Stichting Sociale Databank Nederland vindt u
bijgevoegd (zie bijlage N achter produetie I).

De machtigingen von de overige appellanten vindt u bijgevoegd

(zLe bijlage 2 achter produetie II).

In geval u aanvuUende stukken nodig acht of mondelinge toeliehting wenst

dan zijn appellanten en ondergetekende namens appellanten gaarne bereid

om die aan u te verstrekken of toe te lichten.

In afwachting van uw beslissing op bovengenoemde klacht en verzoek tot het

neraen van een beschikking verblijven wij,

Hoogachtend
Ecologisch Kennis Centrum. B,V.

voor deze

lng. A.M.L. van Rooij

directeur

Bijlage:

Produetie I. (46 pagina's)

Produetie II. (113 pagina's)

Produetie III. (5 pagina's)

Produetie IV. (36 pagina's)

Produetie V. (3 pagina's)

Produetie VI.

Produclie VII.

Produetie VIII.

Produetie IX.

Produetie X.

(3 pagina's)

(4 pagina's)

(2 pagina's)

(3 pagina's)

(17 pagina's)

mmmiimmmmimmnmimmmmunmmmimmmitmmmmmmmmmummmiimnmmnmmimmiw

8ij brief van 11 juli 2007 (Brusset, 1 1 07 200&" 0^55757) bericht Griffie Overheids&teun Martian Ben

Kaida aan hei Ecologisch Kennis Centrum B.V. letterlijk he! volgende:

"Betrefb CP160/06- Treatment of impregnated waste wood, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Hierbij bevestigt het Directaraat-generaal voor Concurrentie u degoede
ontvangst van uw brief van 29.05.2006, ref. SBWSBU290506/KL. Het Directaraat-

generaal voor Concurrent!* zat niet naiaten de nodige ondorzoekingen te verrichten om
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de door u versirefrfe Inllcbtingen na te tnkken. Zij zal u zo spoedig mogehjk in kvnnis

stetlen van fief resuttaat van dit ondenoek. Met de Meeste hoogachting, Marline fieri

Kaida, Griffie Overheldssteun. COMP/A/35653- 11.Q7.2Q06-g4-acS'

Na dit bericht te hebben ontvangen met de loezeggtng dat hiernaar onder leiding van he1 Dictcraat-

generaal van de Europese gerneenschappen snel inhoudelijk onderzoek zpu wanton uitgevoerd

kunnen wij u berichten dat he( Ecoleglsch Kennls Centrum B.V.. na maar liefst ruim vfl jaar, de

beloofde res-ultaten van dat onderzoek nag steeds niet heeft onlvangen Voor alle daaruil

voortvloeiende schade (maierteet en immaterieel) aangerlcht blj bovengenoemde rechlspersonen en

aan net leefmiheu (water, bodem, lucht, drinkwater, voeding, gezondheid van mens en diei) in de

gehele wereld is onmiskenbaar de Europese Unie veianlwoordelijk en aansprakelijk

Wat daarvan de gevolgen zfjn kunt u lezen in onze op 14 juli 2011 ingediende aanvullende strafklacht

(PV r>r: HA.45.L1.Q1640Qi'2O1 1) blj Korpschef H.C.P. Pirard, politie HAZIDO, 3500 Hasselt (Belgie) (ait

hlerachter bligevoagdt Dfifiiln staal letterlijk het volgende geschreven:

mnmmmtimmHhWiHmuusmmnmmummummmmimmmmmnmmmMmimimmmmm

Geachte Korpschef Pirard,

Ho Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt en Verbeek, Erik hebben op 22 maart

201 1 onder Proces-Verbaal nr.; HA.45.L1 .Q04639/2Q1 1 btj uw inspecteur Luts Gert letterlijk de

volgende strafklacht ingediend 'zie biilage ';

PROJUSTITIA
Lokale Politie Bijlage 01/blz 1 aan PV nr.: HA.45.L1 ,004639/2011

HAZODI dd. 22/03/2011

PROCES-VERBftAL VAN VERHOOR

Aard verhoor: algemeen

Hoeda nigh aid van betrokkenen; Bron

Wij, Opstelter Luts Gert, inspocteur

Van de PZ HAZODI verhoren ton burele op 22 maart 2011 om 12:27 uur:

Maam; Verbeek Erik, Chris, Mathieu

Geboren to Brae op 23/11/1969

Verblljvende te 3SO0 HASSELT, Paul Ballgfroldlaan 16

Mationalitoit: Belgie

Burgelijke stand: gehuwd
Beroep: Arb3ider{ster)(LooiUr.)

Idantiteitsdocument en nr:

Tel:

Die verida art in het Nederlands

U deeit mi} mee:

- dat Ik het recht hub te weigeren te antwoordan op de gestelde vragen.

- dat ik kan vragsn dat alle vragen die mij worden gesteld en alle antwoorden die ik

geef, worden ganoteerd In de gebruikte bewoordlngen. ik wens hiergeen gebruik

van te maken.

dat Ik kan vragen dat ean bopaatde opsporingshandalfng wordt verricht of een

bepaald verhoor wordt afgenomen. U wf/sf mlj er tavens op datik na overleg met

mijn raadsman de mogeiijkheid neb om een nieuw verhoor te vragen en - Indian ik

22



ottder aanhotidingsbevel zou gaplaatst worden • de mogetijkbeld heb om aen

samenvattend verhoor te vragen conform artikel 22 lid 3 van de wef betreffendo do

voorloplge hechtenis, zijnde een verhoor door de onderzoeksrechter dat doer mijn

raadsman kan bijgswoond worden, Ik worts hiergesn gebrulk van te maken.

dat mijn verkladngen als bewljs in rechte kunnen worden gebrulkt.

Dat ik gebrulk mag makan van de documenten in mifn bezit zonder dot daardoor het

verhoor wordt ultgesteld.

- Cat ik tljdens de ondervraging of later, mag elsen dat deze documen ten bij net

proces-verbaal van verhoor worden gevoegd of ter griffle worden neargalegd. Ik

wens bier geen gebrulk van te maken.

Ik wens aanglfte te doen van luchtverontreiniging. Ik ben ltd van de "No Cancer

Foundation" met zetel te Belgle, Hasselt, Paul Bellefroicilaan 16. Erwerd reeds in net

verleden klaeht neergalegd met burgerlijke part Ij stalling blj do onderzoeksrechter Jean-

Claude Claeys van Gent wegens het opzettelljk en systematisch in de almosfeer

brengen van chemische en biologische stoffen die nofast zijn voorde votksgezondheid.

Hiarvoor is een dossier geopend metals referte 185/09. Vandaar dat ik heden,

22.03.201 1 nogmaals aangifte wens te doen van het feit dat men met grote regelmaat

dagenlang chemtrails In da lucht sproelt, vandaag in extreem hoge mate, die dus onze

gezondheid schaden. Ik heb een document bij waarin ik alles uitgeschreven heb, tk ga

dit voorlezen en wens dat u dit in mijn exacte bewoordingen zo iioteort.

Op 17 Augustus 2010 heaft de Be I fort Group een klaeht neargelegd met burgeriljke

partijsteiling bij onderzaoksrechlor Jean-Claude Clsuyc rJe rechtbank van Cent wegent

het opzettelljk en systematise h in de almosfeer brengen van giftigc en biologische

stoffen seals: aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koper, ijzer,

lood. mangaan, nikkel, zink, pesticides e.a. Deze stoffen zullen in de atmosfeer

nogmaals extra basmet worden door de radloactiviteitdie vanuit Japan in onze

almosfeer teracht komten vervolgens deze radioactief besmette chemicallen

neerkomen in water, voiding en longen. Chemtrails zijn dikke witte strepen die in

tegenstelling tot condens tangerdan S min blijven hangen en zich verspreiden als een

witte mistige massa in de lucht. Deze ullstoot gobeurt via vliegtutgan alwaar zlch

containers met deze gifllge stoffen bevinden die vervolgens geloosd worden, Dit

gebeurt met NATO vllegtulgers, ook is man vanwege deze agenda rond 2001 ge3tart met

low budget maalsehappljen die op deze manier voorzeer lage kosten (v.b. 30 euro

Brussel-Barcelona) kunnen vliegen met als gevdg meer passagiors, meer vliegtuigen

en meergeconcentreerde lozingen.

Verontruste burgers hebben zich op 22/02/2011 bij No Cancer Foundation gemeld

vanwege da enorme chemtrail lozingen die op 22/02/2011 hebben plaatsgevonden

boven Hasselt, deze mensen wenseri anoniem klaeht neer te leggen tegen de leden van

de Bilderberg groep en leden van de NATO aanvullend op het dossier met als relerte

185/09 bij onderzoeksrechter Joan-Claeys aan de rechtbank van Gent. Deze burgers

wensen dan ook een bewljs dat dit pv werd overgemaakl aan de bovenvermeide

onderzoeksrechter. L zegt mij dat deze verklaring als bewijs dicnt van neerlegging van

klaeht

Boven heel Europa strooit men met grote hoeveelhedcn giftige chemicaliSn. Deze zijn

made verantwoordelijk voor de massale vergiftiging van de wereidbevolhlng. Leden van

No Cancer Foundation hebben daarom do dossiers Chemtrails, Flaraxin &
Wolmanzouten overgemaakt aan de arbeidsrechtbank van Gent via een geschil met

RIZIV, Federaal secretaris Tony Coonen (NVSM)echtgenoot van burgamaester Hilde

Claes van Hasselt en dus schoonzoon van Bilderborger en voormallg secretaris van de

NATO Willy Claes dekt deze Bilderberg depopulate agenda die via de NATO en VN
uitgevoerd wordt met corruptie af. Deze welgeren de voorhanden oplossingen zoals

Flaraxin aan te bleden aan hun leden die doortoedoen van daze Bilderberg leden met de

meest kankervarwekkande stoffen vergiftigd worden, Dit is een ernstig misdrijf en een
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aanslag op onze mensenrechten ervde volksgezond held, des te meer omdat in Qktober

2010 op de 19* VN-top in Japan over net Blodlverslleilsverdrag (CBD} dat in 1992 door

187 Ianden werd ondertekend en waarln leder lid beloofdc om de in eigen land en de in

de derde wereldlanden voorkomende soorten en cco-systemenzo goed mogelijk te

beschermen. 193 lldstaten sprakon af dat alle gco-engineering projecten en

experimental! worden opejeschort. Elk privaat of publiek experiment wat erop garicht is

om de thermostatics, van do planeette manipuleren is in strijd met ditzorgvuldio,

opgestelde akkaord. Hat akkoord werd bereikt tijdens de twee wekert durende

ontmooting tussen onder andere 110 milieumlnisters en uerplicht overhaderi erwoor te

zorgen rial in de desbetreffende lanrien geen sukere hi: t i vKc-ilc: i ap her; gebied van <joo

sngeneering meer plaatsvinden. Hieronder vallen ook Chemtrails

'S-Warelds grootste terroristische erganlsatie is de Nederlandse Raad van State

waarvoor onmlskenbaar de opvolgende uica-presldanlen van da Raad van State:

» 1959-1972, Louis Joseph Maria Beel (KVP)

» 1973-1980, Marinus Ruppert (ARP)

« 19B0-1997, Wlllem Seholten {GHU en CDA)
« 1997-heden, Herman Diederik TJeen Wililnk (PvdA)

en met hen ook de politickc partijen CDA en PvdA de hoofdverantwoordelijke personers

zijn. Zij hsbben als hoogste adviseur van de regering op 21 april 1962 poslllef ad vies

ultgebTacht aan de kroon met de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmtddelen

gedurende de gebruiksfase en in de afvalfasa: en waarbij de nict werkende chemische
stoffen, zljnde onbekende andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stof{fen) rdet op

hetetiket behoeven worden vermeld en dittot op hoden 2011 in stand gehouden.

Dit belekent dat met bahulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de
Bestrljdingsmiddelenwetde multinationals ondernemingen als Billlton, Shall, AKZO,
Philips, Unilever, Corus {voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont,

Monsanto, elk soort tevensgevaarlijk afval kunnen omzetten tot product

bestrijdJngsmiddel met toevoeging van werkzame stof(fen). in geval van Roundup
Evolution is dat 360 g/l glysofaat, waaruit Monsanto da wereldmachtovergenetische
manipulate en daarmee over de met "Roundup" (onbekende zeer giftige, bijtende of

schadelijke stoffen) verglftigde voeding van de weroldbewoners in handen heeft

gekregen.

Via de door prins Barnhard opgerlehte Bilderbergpolitiek wordt gehcol de
weroldbevolking verglftlgd onder de dekmantel van duurzaamheid door ondertekening

van hot Rio de Janeiro protocol In juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse

milieuminister Hans Alders (PvdA) en de ondertekening in 2uld Afrlka tijdens de

duurzaainheidsconferentie Johannesburg in September 2002 onder voorcittersschap

van milfeustaatssecretaris Pietor Van Geel (CDA).

Pim Fortuyn werd op 02/05/02 door Ad v<in RoolJ over dit eco 'terrorism© op de hoogte

gebracht, de 2 kilogram aan bewljzen warden onderschopt en 4 dagen later werd Pim

Fortuyn vermoord. Mede om deze redanen waren wij gonoodzaakt een atrafaangifte bij

lederaal procureur Johan Delmulle in Belgie te doen wegens sluipmoordende genocide

misdrljven (kankerverwekkend Arseenzuur en Chroom (VI) als ook een strata angifte bij

net landelljk parket Rotterdam tegen alle verantwoordelijke: Nederlandse, Belgische,

Bilderbergers e.a. tegen de schending van de mensenrechten met wereldwljd talloze

dodon al3gevolg,

Daar het onmogelijk Is een afspraak te maken met Tony Coonen waren wij genoodzeakt

ham het bezwaarschritt te overhandigen, Mr. Coonen gooide dit bezwaarschrift op

straat in bijzijn van een rachter waarmee hij aan tafel zat te dineran. Een mooi
voorbeeld van wat met ds burger zijn rechten gebeurt voorde ogen van de handhavers

h

ze worden namelijk op slraat gegooid. Ook aan burgemeester Hilde Claes van Hasselt

werd een copy bezorgd van dit bezwaarschrift tegen weigering om besluit te nemen
daarzrj als burgemeester en dus hoofd van de politle verantwoordelijk is voor de

veiligheid van de burgers. Daarom raden wij alle burgers die in de toekomst voor

zichzelf en hun kinderen willen aan om aangifte te doen zoals de Mo Cancer Foundation
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of sirafaantjlfte blj de federaal procureur van Belgie, Al deze Informatie kan men
probleemloos terugvtaden op de website van onze No Cancer Foundation.

Ik neem ar fcenni3 van cfat IK kosteloos een kopie van hoi proces-verbaal van raljn

verhoor kan verkrijgen.

Ik wen 9 hiargebruik van te ma ken. Ik onlvang hiervan eon kopie.

Ik heb mijn verklarlng gelezen.

Ik wens er ntets aan toe te voegen of ta vcrhctcrcn.

Qnriergevraagde: Bevestlgt on tokent.

Waarvan afcta,, verhoorafgesloten op 22/3J2011 om 13.18 uur.

Op ate liar Luts Geti, inspectaur.

Heden, 7 maanden later, heeft inspecteur Luts Gert van de politic HAZODI:
6f deze strafklacht nog steeds met ler afhandeling doorgestuurd aan verantwoordelljk

procureur de$ konings Marc Rubens van Hasselt;

of procureur des komngs Marc Rubens van Hassell laat het in de Id liggen;

dat is gezlen de inhoud van die stiafkiacht zeer ernstig te noemen:

Dit Proces-Verbaal nr.: HA.45.L1.004639r2O1 1 wordt aangevuld met de volgende rechtsoersonen:

A,M,L. van Rooij, "l Achterom 9 P 5491 XD, Sint-Oe<fenrode (Nederland);

A.M.L. van Rooij. a Is acoliet voor de RK Kerk H Madinus Oltand (Sint-Oedenrode);

J.EM. van Rooij van Nunen, 't Aehteram 9a, 5491 XD, Sinl-Oedenrode;

Camping en Pensionstal Dommeldal' (v*QF), gevestigd op 'I Achterom 9-9a. 5491 XD, Sint-

Oedenrode:
Van Rooij Holding B V

,
gevestigd op 't Achterom 9a. 5491 XD, Sint-Oedenrode;

Ecologlsch Kennis Centrum B.V. gevestigd op 't Achterom 9a, 5491 XD, Sinl-Oedenrode,

Philips Medical Systems Nederland B.V.. nsmens deze safety manager A.M. L. van Rooij,

Veenpluis4-6, 5684 PC te Best:

Politieke partij De Graenen, namens deze A.M.L van Rooij als lijsttrekker van De Groenen

in Sint-Oedenrode, 't Achterom 9, 5491 XD, Slnt-Qedenrode.

Dit Proces-Verbaal nr.: HA.45L1.004639/2011 wordt aangevuld metde volgende feitelijke en

welleiijke ondeiboirwing:

OrdnerD.
- (voor fab 1) Made re stukken voor de 7° Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor de

openbare zitting met pleidooi op 27 oktober2011 A.R. 1071278/A (98 biz.)

- (na tab 1) Biief d.d. 13 april 2001 (kenmerk: TEWI3041A/Z) met bijbehorend 15-tal bijlagen van

hel Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden

dar Slate n-Generaal in Nederland {56 biz.)

- (na tab 2) Beslurt d.d. 25 September 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en welhoudeis

van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 biz.}

(na tab 3) strafaangifte d d. 28 december 1594 aan de officier van justice mr. G.C.M. Bos van

het arrondissementsparket s-Hertogenbosch, met bijbehorende brief d.d. 16 november 1994

aan de gemeenteiaad van Sint-Oedenrode met bijbehorend 3-tal producties aan bijlagen (8 biz
)

(na tab 4> Brief met besllssing d.d. iSjanuari 1995 (kenmerk; 1 /0O1 0/95) van deofficier van

justitie mr. G.C.M. Bos van het arrondissementsparket '3-Hertogenbosch (1 biz.)

(na tab 5} De krantenartikelen 'Piovincies negeren verbad Raad van Stste op
hootversnipperincf uit het Akjemeen DagbFad van 31 [uh 1999 en " Totaaf verbod op vcnnalen

van vBixJvurzaamd ftout' uit de CobOUW van 5/7 September 1 998 en "Belgiscli bedrijf verv/erkt

glflig haul uii Nadesland' uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1 999 (4 biz:.)

(na tab 6) Brief d.d, 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr. M. vai> Traa, voorzitter van

parlementaire enquelecommissie opsporingsmelhode. met bijbehorende bijlagen en met

bijbehorende voorbrief d.d 9 november 1995 aan alle politieke partijen in Nederland (39 biz.)

- (na tab 7) De krantenartikelen 'Giftlge stoffen via luchtlozen mag niel /new* ul de Laeuwarder

Courant van 7 oktober 1999 en "Vergunnmg voor sptiiten met git" ull hei Algemeen Dagblad van

l6oktober1999(2blz.)
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. (na tab 8) Drie voorbladen, biz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek "Moore/ name/is tie 'kroon?.

Het ultieme leven van Pfm Fottvyn' van Ine Veen, uilgeuer Aspekt (11 biz.)

• (na tab 9) Kiacht d d, 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) van het Ecologisch Kermis

Centrum B.V. ssn de Commissie van de Europese Gemeertsehappen l.a.v de Secretaris-

Geneiaai(20blz.)
- (na tab 10) Verdiepmgsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (ref; XBB9S.3-Q701 8 AVR) van Ad van

Rooij vanuit zijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. <1 5 biz,)

- (natab 11) Verzoekschrlft d.d 28 jull 2009 (kenrnerk: Philips/K ler/MP/28Q78/VZ) aan Minister

President Jan Peter Balkenende (39 biz.)

- (na tab 12) Verzoekschrlft d.d fl September 201 1 (kenmerk: EV/08091 1/VZ) onder de volgende

dossiernummers; Hr. Not; 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not 09674/1 1, Nr Wot: 05801/11

aan de eersle substiluut-procureur des Konings D. Aerts van Hassell (132 biz.)

- (na tab 13) Befidlgde vertaling vanuit hel Servisch/Kroalisch naar het Nederlands van het

essentials gedeelte uit het verslag (Broj- rNZ-4 58494) van de behandeland arts dr.se. Damilo

Hodoba in Croatie als gevoig van hel auto-ongeval van Erik Verbeek (2 biz.)

Wij verzoeken u de inhoud daarvan en de inhoud van de daarin genoemde ordners A, B1, B2 en B3,

C1 en C2 hier als herhaald en ingelast te beschouwen en (evens aan korpschet H.C.P. Pirard gericht

Met die inhoud is ondermeer feltelijk komen vast te staan tiat het lozen van giftige en biologi serve

stoffen zoals: aluminium, antlmoon, arseen, barium, cadmium, chroorn, koper, ijzer. lood, mangaan,

nikkei, zink, pesticides e a, vanuit vliegluigen (chemtrails) zondereen daarvoor verelste

lozingsvergunning en zonderbelaling van zuiveringsheffing in strijd Is met een door hel Ecotogisdh

Kennis Centrum B.V. (Ad van Rooij) op 29 September 1999 gewonnen arrest in zaak C-231/97 bij

het Europese Hof van Justltie (Zesde Kamer). Het Europese Hof heeft daarin lelterlljk het volgende

Arrest gewezen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zeede kamer),

uitspraak doende op de door de Nadorlandse Raad van State bij uitspraak van 17 juni

1997 gestelde vragen, verklaart voor rechl:

1. Hat begrip 'lozing
1

in artikel 1, lid 2, sub d, van rlehtlljn 76/464/EEG van de Raad van 4

me I 1976 betreffende de veronueiniging veroorzaakt door bepaalde gevaariijke stoffen

die in het aquatisch milieu van de Gemeensehap worden gelocsd, dientaldus te

worden uitgelegd, dat de emissle van verontreinlgde stoom die op oppervlaKtewaior

neerslaat, daa render valt. Da afstand tussen het oppervlaktewater en da plaats van

gitstoot van de verontreinlgde stoom is slechts relevant voor de vraag of het

uitgesloten dlentte worden geacht dat de verontrelnlging van het water volgens de

algemene arvarlngsregols als voorzienbaar kan worden besthouwd, hetgeen roii

beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de

stoom.

2. Het begrip 'lozlng' In artiksl 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/484 dientaldus te worden
uitgelegd, dat de emissio van verontreinlgde stoom die eerst riBorslaat op terreinen en

dafcen en varvolgens via sen hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt,

daaronder valt. Wat dit betreft is het niet van belang of hot desbetroffende

hemelwaterriool aan de betrokken inrlchting dan wel aan sen derde toebehoort.

Kapteyn Hirach Schintgen

Uilgesproken tor openbare terechtzittlng te Luxemburg op 29 September 1999,

De griffier

De president van de Zesde kamer
R. Grass

P. J. G. Kapteyn

Voor bewijs lees ock bijgevoegde artikeien In het Algerneen Dagblatf en de Lee uwarder Courant {zje.

ordner D, aehter tab 7 )
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Met dit arrest heeft het Europese Hoi van Justitie op 29 September 1999 beslist dat het lozen van

giftige en blologische stolfen zoals: aluminium, antlmoon, arseen, barium, cadmium, crugom, koper,

Ijzer, lood, mangaan, nikkef, zink, pesticides e.a. vanuit vliegturgen {chemtraits} zander eendaarvoor

vereiste lozingsvergunning al vanaf 29 September 1999 overgeheel Europa wettelijk verboden is Dll

des te meer ook arseenzuur' word! geloosd in strij'c" met de vanaf 27 januari 1997 rechtstreeks aan

alls fidstaten van de Europese Unie opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (Pb&GL25)

Helzelfde geldl voor het lozen van agrartsche bestrljdingsmfcJdelen (Roundup) en niet agrarische

beelrijdingsmiddelen (wolrnanzouten). Dal dientop grand van de in deze "OrdnerO"bijgevoegde

stukken direct te warden verboden.

Om niet medeplichtig te worden aan bovengenoemde sluipmoordende genocide op 6.5 miljard

wereldbewoners vanuit Nederland richten wij aan u, korpschef H.C.P. Pirard van de politic- HA2O0I,

dan ook het nadrukkelijke verzoek om ook persoonlijk hiervan een slraflclacht In te dtenen, deze

aangevulde strafklacht ter afhandeling zo spoedig mogefijk door te Biuret) aan de in Belgie bevoegde

procureur des konings en ondergetekenden dal schriftelijK te bevestigen

Tevens verzoeken wij u om hie/over ook alle Nederlandse klokkenMders, die daar worden

argeschilderd als terrorlslen, In Belgie te horen en op de koflie 1e laten uilnodigen bij verantwoardelijk

burgemeester Hilde Ctaes van Hasselt en bij de verantwoordelijk Belgische federate minister van

Justitie Stefaan Oe Clerck.

In afwachtlng van uw zo spoedig mogelijke beslisslng verblijven wij:

Hoogachtend,

No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (Belgie)

Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Krostie)

A.M.L. van Rooij. t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland);

A.M.L. van Rooij. als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);

JEM. van Rooij van Nunen, 1 Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

Camping en Pensionslal 'Dommeldal' (VOF), gevestigd op 'I Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Qetfenrode;

Van Rooij Holding B.V., gevestigd op 't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

Ecologisch Kermis Centrum B.V., gevestigd op 't Achterom 9a. 5491 XD, Sint-Oedenrode,

Philips Medical Systems Nederland 8.V., namens deze safety manager A.M.L. van Rooij,

Veenpluis 4-6. 5684 PC te Best:

Politieke partj De Groenen, namens deze A.M.L van Rooij als tljs11rekker van De Groenen

in Sint-Oedenrode, 't Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

Voor deze alien ondertekend;

mimimimtmmmmmmimmimmmmmmmmmimmmnmmmimmammmiiff/iit

Met dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie op 29 September 1999 beslist dat het lozen uan

giftige en biokigische stoffen zoals: aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koper,

ijzer, lood, mangaan, nikkel, zink, pesticides e.a. vanuit vliegtuigen (chemtrails) zondereeh daarvoor

vereiste lozingsvergunning al vanaf 2fl September 1999 overgeheel Europa wettelijk verboden Is. Dit

des te meer ook 'arseenTWufwordt gefoosd in stnijd met de vanaf 27 januari 1997 rechtslreeks aan

alia lidstaten van de Europese Unie opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 (PbEGL25)

HetzeJfde geldl voor het lozen van agransche bestrijdingsmkJdelen (Roundup) en niet agransche

bestrijdingsmiddelen (wolrnanzouten). Dat dlent op grond van de in deze "Q«*neJ'D"bijgevaegde

stukken direct te worden verboden,

Om als Europese Unie niet nog meer medeplichtig te worden aan bovengenoemde aluipmoordende

genocide op 6,6 miljard wereldbewoners vanuit Nederland richten wij aan u, voorzitter Jose Manuel

Barroso. dan ook het nadrukkelijke verzoek om vanuit de Commissie van de Europese Unie hiervan

een st/afklachl in te dlenen tegen lidstaat Nederland en ondergetekenden dat schriftelijkte

bevestigen.
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Gezien bovengenoemde feiien sommeran wif o om:

I. uil«ril|k v60r 1 5 november 201 1 een intraudelijk gemotiveercte beslissing (besluit) te

nemen op onze bij brief d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBL/290506/KL) ingediende

klachl aangevuld met deze aanvullende klacht".

II. tot hel indienen van een strafklacht door de Commissie van de Europese Unie tegen

lidslaat Nederlanc" waartoe uw commissie weltelijk verptichf is en om niel nog meer

medepjichtig te woiden aan deze door lidstaal Nederland gepJeegde sluipmowdende

genocide op 6,5 mlljard wereldbewoners;

en stelten wij de Europese Unie verantwoordelijk en aansprakelijk voor
III. aile blj bovengenoemde personen. bedrijven en Insteltingen aangerichte schade

(materieel en immalerfeel) die het gevolg zijn van het feil dat onder voorzitterschap van

Jose Manuel Barroso de Secretaris-Generaal van de Europese Unie onder dfclatoriale

druk van lidslaat Nederland (Nee lie K roes?) onze bij brief d.d. 29 mei 20C6 (kenmerk;

SBNfSBL/290506/KL) ingediende klacht om "Corporate Crime" redenen al maar liefst

ruim 6 jaar lang in de doofpot houdt;

IV. alle aan hel leefmifieu (water, bodem, lucht, drinkwater, voeding, gezondheid van mens

en dler) aangenchte schade in de gehele wereld als gevolg van het onder dictatorial* druk

van lidslaat Nederland f Neelie Kroos?) si maar liefst ruim 6 jaar lang in de doofpot

houden van onze bij brief d.d. 29 mei 2006 (kenmerk; SBN/SBU^OSfle/KL) ingediende

klachl;

In afwachling van uw beslissing v66r uiterlijk 15 november 2011, verblijven wij:

Hoogachtend,

No Cancer Foundation, Paul Bellefrokllaan 16, 3500 Hasselt (Belgie)

Verbeek. Erik. Seovackr Pul 43, KR-3455Q, Pakrac (Kroatie)

A.ML van Rooij, 't Aehterom 9, 5491 XD, Sinl-Oedenrode (Nederland);

A.M.L. van Rooij, ate acollet vow de RK Keik H. Martinus Olland (Smt-Oedenrode);

J.E.M. van Rooij van Nunen, 't Achierom 9a, 5491 XD. Sint-Oedenrode,

Camping en Pensionstal 'Domrneldal' (VOF>, gevestigd op 't Aehterom 9-9a, 5491 XD. Sint-

Oedenrode;

Van Rooij Holding B.V., gevestigd op "t Aehterom 9a, 6491 XD, Sint-Oedenrode;

Ecologtech Kennis Centrum B.V., gevestigd op "t Aehterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.

philips Medical Systems Nederland BY. , namens deze safely manager A.M.L. van Rooij,

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best:

Polilieke partij De Groenen. namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen

in Sint-OedBnrode, 1 Aehterom 9, 5491 XD> Sint-Oedenrode,

Stichting Sociale Databank Nederland. GasUiuislaan 22. 6883 JD te Ainhem

Stichling to! behoud leefmilieu Buggenum, Haeten, Horn, Nunhem en naaste omgeving,

Holstraat 17. 6082 BA Buggenum.

J. Hoebers, Haelerterweg 9 r 6082 AA Buggenum.

J, Rulkens, Dorpsslraat 94. 6082 AR Buggenum.

P. Topeelers, Neel Doffstraat 18, 60&2 AE Buggenum.

H. Slabbers. Galgenberg 35, 6062 AZ Buggenum.

L.G.G.M. Mom, Bergstraal 13, 6082 AJ Buggenum
H.P.J. Vissera, Holstraat 6. 6082 BC Buggenum.

A.M. Schreuder, Thorbeckeslraat 24, 6042 CR Roermond

J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haeten.

C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 £A HaeJen.

C.J.M. Wijers. Poelakkerweg 3. 60B2 NC Buggenum.

Voor deze alien ondertekend;

AM. L van Rooij ' Erik Verbeek
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Pit VBrzoeksch rift bevat aan bijlag en:

Ordnor D,

(Voor plastiek hoosje) dit verzoekschrlfl d.d. 20 oktober 201 1 aan de Comrnlssie van de

Europese Unie la v. voorzitter Jose Manuel Barroso met bljbehorende aanvullende strafklacht

(PV nr. HA.45.L1 .016400/201 1) en onderliggende strafklachten bij Korpschef H.C.P. Pirard,

polrtie HAZIDO, 3500 Hasselt(47 biz J

(v66r lab 1) Nadere atukken voor de 7" Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent voor cfe

openbare zittlng met pleidooi op 27 oktober 2Q 11 A.R. 1Q71278/A (98 biz.)

- (na tab 1) Brief d.d. 13 aonl 2001 (kenmerk: TEK/13041/VZ) metbijbehorend 15 tai bijlagen van

het Eeologisch Kennis Centrum B.V. aan de 150 Tweecfe Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden

der Staten-Generaal in Nederland (55 biz.)

(na lab 2) Besluit d.d. 25 September 1975 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders

van de gemeente Luyksgestel aan C. Tissen te Luyksgestel (2 biz.)

- (na tab 3) strafaangifle d.d. 28 december 1994 aan de officier van juslilie mr, G.C.M, Bos van

het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch. mei blj&ehorende brief d.d. 16 november 1994

aan de gemeenleraad van Smt-Oedenrode met bijbehorend 3-tal product** aan bijlagen (8 biz.)

- (na tab 4) Brief met besllssing d.d, t3 januari 1995 (kenmerk; 1/0010/95) van de officier van

jusiitie mr. G.C.M. Bos van liet arrondissementsparket 's-Hertogenbasch (1 biz.)

(na tab 5} Da fcrantenartikelen 'Provinc/Qs nageran verbad Raad van State op
houtvsrsnippermg" uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 en Totea/ verbal op verntalen

van vercJuurzaamcS liout' uit de Cobouw van 5/7 September 1 998 en 'Betgiscft be&iif vewerkt

gifitgtioi/t uit Nederlantf uit de Gazet van Antwerpen van 19 november 1999 (4 biz.)

- (na tab 6) Brief d.d. 8 november 1995 van A.M.L. van Rooij aan mr, M. van Traa, voorzitter van

parlementeire enquetecommissie opsporingsmethode, met bijbehofende bijlagen en met

bijbehorende voorbrief d.d. 9 november 1995 aan a lie politieke partljen in Nederland (39 bfe.)

(na tab 7) De krantenartikelen "Gitllge stoften via lucht ktzen mag met meef uit de Leeuwarder

Courant van 7 oktober 1999 en 'Veiyumfing voorspuilen tmtgir uit het Algemeen Dagolad van

16 oktober 1999 (2 bfz,)

(na tab 8) Drie voorbladen, biz 170 t/m 175 en eindblad uit het boek ' Moord namens de kroon?.

Hat itllisma l0v&n van Pint Fottuyn" van Ine Veen, uitgever Aspekt (1 1 biz.)

- (na tab 9) Klacht d.d. 29 mei 2006 (kenmerk: SBN/SBU290506/KL) van het Ecologisch Kennis

Centrum B.V. aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ta.v de Secretarls-

Generaal (20 biz.)

- (na tab 10) Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (reft XB895.3-07018 AVR) van Ad van

Rooij vanuitzijn funclie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. (15 biz.)

- (na tab 11) Verzoekschrift d.d. 28 juli 2008 (kenmerk: Philips/Ktei/MP/2B078/VZ) aan Minister

President Jan Peter Balkenende (39 biz.)

- (na tab 12) Verzoekschrift d d, B September 201 1{kenmerk: EWG8091WZ) onderde voJgende

dosslemummers: Mr. Not: 012386/11, Nr. Not: 10145/11, Nr. Not. 09674/11, Nr. Not: 05801/11

aan de eerste substftuul-piocureur das Kaiiings D. Aerts van Hasselt (132 biz.)

(n a tab 1 3) Beediode vertaling van uit het Servisch/Kroatisch naar hel Nederfands van het

essentials gedeelte uit het verslag (Broj: INZ-458494) van de behandeleno' arts dr.sc Daffiilo

Hodoba In Croatie als gevolg van bet auto-ongeval van Erik Verbeek (2 biz.)
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